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 چکیذٌ

 ىضّر صم راه ىغتکّجاه درىان جأدیؼ قٍاؿایی ُغف ةا پژوُف ایً

 اٌسرام دظحرؼ زانآىّ داٌف فؼدیةیً رواةط و ىـئهَ صم جّاٌایی ةؼ

 -آزىرّن پریف ظرؼ  ةرا آزىایكریٌیيرَ پرژوُف  ایرً روش. قغ

 پژوُف زاىؿۀ آىاری. اٌسام گؼفحَ اؿث کٍحؼل گؼوه ةا آزىّن پؾ

کرَ  ةّدٌرغ جتؼیؽ قِؼ ىحّؿعَ دوم دوره دظحؼ آىّزان داٌف قاىم

از ةریً ٌرّاصی آىرّزش و پرؼورش   ای ظّقرَ جنادفی مّرت ةَ

ىؽةرّر  ٌاصیرَ از قغ. اٌحعاب ؼ جتؼیؽآىّزش و پؼورش قِ 3ٌاصیَ 

 ةَ دظحؼ آىّزداٌف 30 جؿغاد آٌان ةیً از و اٌحعاب ىغرؿَ یک ٌیؽ

 مرّرتةرَ قرغٌغ  آٌاراه ةؼگؽیرغه دؿرحؼس در گیؼیٌيٌَّ روش

. قرغٌغ داده كرؼار( 15)آزىرایف و( 15) گرّاه گؼوه دو در جنادفی

 ةرؼای آىّزقی زهـَ ُفث كانب در ىغتکّجاه ىضّر صم راه درىان

 دو ُرؼ آىّزقری  زهـرات اجيرام از پرؾ و قغ ازؼا آزىایف گؼوه

 رواةط و ىـئهَ صم آزىّن پؾ در آزىّنپیف ةَ ٌـتث ىسغداً گؼوه

 ىّردٌیاز ُایداده گؼدآوری ةؼای اداىَ در. کؼدٌغ قؼکث فؼدی ةیً

 پؼؿكرٍاىَ و( 1996)الٌر   و کـریغی ىـرئهَصم پؼؿكٍاىَ از

 کرَ قغ اؿحفاده( 2001) ىاؿکا و ثاؿيی ؿیام  فؼدیةیً رواةط

 آوردن دؿرثةرَ ةرؼای و ىضحّایی روایی از آٌِا روایی جؿییً ةؼای

 در آن ىلغار کَ قغ گؼفحَ ةِؼه کؼوٌتاخ آنفای ضؼیب از ٌیؽ پایایی

. گؼدیرغ ىضاؿرتَ 89/0 و 92/0 جؼجیرب ةرَ ىػکّر ُایپؼؿكٍاىَ

 درىران داد: ٌكران چٍرغىحییؼی کّاریاٌؾ جضهیم از صامم ٌحایر

 فرؼدیةیً رواةط و آن اةؿاد و ىـئهَصم ةؼ ىغتکّجاه ىضّر صم راه

 رواةرط ةِترّد زِرث در جّانىی ةٍایؼایً. اؿث ىؤدؼ آىّزانداٌف

 ىضرّرصرمراه رویکرؼد از ىـئهَ صم ُایىِارت جّؿؿَ و فؼدی ةیً

 . زـث ةِؼه ىغتکّجاه

 

 ئهَ ىـصم ىضّر  صم ىغت راهکّجاه درىان :َبی کلیذی ياژٌ
 فؼدیةیً رواةط
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Abstract  

The purpose of this study was to identify the effect of 

short-term solution-based therapy on problem solving 

ability and interpersonal relationships in secondary 

school girl students. The method of this study was 

quasi-experimental with pretest-posttest design with 

control group. The statistical population of the study 

consisted of female secondary high school students in 

Tabriz. 30 female students from District 3 of Tabriz 

Education office were selected based on convenience 

sampling and were randomly divided into two groups 

of control (N=15) and experimental (N=15). The 

short-term solution-based therapy was administered 

to the experimental group in seven training sessions. 

After completing the training, both groups resumed 

post-test problem solving and interpersonal 

relationships. In addition, Cassidy and Long (1996) 

and Siegel, Smith, and Maska (2001) Interpersonal 

Relationship Questionnaires were used to collect the 

required data. Reliability of the questionnaires were 

checked through Cronbach's alpha coefficient which 

were 0.92 and 0.89 respectively. Content validity of 

the questionnaires were examined as well. 

Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) 

results showed that short-term solution-based therapy 

is effective on problem solving and its dimensions 

and interpersonal relationships among students. 

Therefore, a short-term solution-based approach can 

be used to improve interpersonal relationships and 

develop problem-solving skills.  
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  مقذمٍ

ُای ةـیار ىِو زٌغگی اؿث. در ایً دوره  جیییؼات زـيی و ؾاظفی ةـیاری در ٌّزّاٌی از دوره

دُغ. ٌّزّان دیاؼ ٌَ کّدك اؿث و ٌَ ةؽرگـال و ُيیً صانث ةیٍاةیٍی  او را ٌّزّاٌان روی ىی

ُای ةِغاقحی ؿازد. ایً گؼوه ؿٍی در راةعَ ةا رفحارُای ىؼجتط ةا ىكکم دچار ٌاؼاٌی و پؼیكاٌی ىی

(. گؼچَ ُؼ 1385ؾعّفی   زاده پػیؼجؼیً گؼوه ؿٍی ُـحٍغ )فحی  ىّجاةی  ىضيغظاٌی و کاػوآؿیب

ای اؿث کَ آٌِا ةَ دو دنیم ؿٍی ىـائم ظاص ظّدش را دارد  اىا ىـائم ٌّزّاٌان اغهب ةَ گٌَّ

جّؿط ىؿهيان و  آیٍغ؛ ٌعـث ایٍکَ  در دوره کّدکی  ىـائم آٌِاؿعحی از ؾِغه صم آن ةؼ ىی ةَ

جسؼةای  ةَ جٍِایی از ؾِغه صم  قّد  درصانی کَ ةـیاری از ٌّزّاٌان ةَ دنیم ةیوانغیً صم ىی

آیٍغ. داٌیاً ٌّزّاٌان دوؿث دارٌغ اصـاس کٍٍغ کَ افؼادی ىـحلم و آزاد ُـحٍغ. ىـائم ظّد ةؼٌيی

ُایی را ائم ةؼآیٍغ و کّقفآٌِا درظّاؿث ارائَ راُی را دارٌغ کَ ظّدقان ةحّاٌٍغ از ؾِغه صم ىـ

پػیؼٌغ. ةَ دنیم ٌاجّاٌی ٌّزّاٌان  قّد  ٌيیکَ از زاٌب وانغیً و ىؿهيان ةؼای کيک ةَ آٌِا ارائَ ىی

یاةٍغ. ةا وزّد ایً  نؽوم جّزَ در غهتَ ةؼ ىكکالت  ةـیاری از ىـائم را فؼاجؼ از اٌحؼار ىی

ان ةؼای کيک ةَ آٌان ةَ ىٍؼّر دؿحیاةی ةَ ُای الزم ةَ ٌّزّاٌرواٌكٍاؿان در زِث آىّزش ىِارت

جؼیً گؼدد. از ىِوآىیؽ  اصـاس ىیقٍاظحی ىّفلیثٌلاط ؾعف ویژه ایً دوره از رقغ و اٌعتاق روان

ُایی کَ كادر اؿث ةانٍغگی و ؿالىث رواٌی ٌّزّاٌان را در ىّازَِ ةا ىكکالت صفغ کٍغ  ىِارت

 (.2013  1آىّزان اؿث )ؿادوك و ؿادوكاٌففؼدی دىـئهَ و ىِارت رواةط ةیًىِارت صم

 اُغاف ةَ رؿیغن ةؼای صم ىٍاؿب راه یافحً ةؼای قٍاظحی فؼایٍغی ىـئهَ  ةؼ ُيیً اؿاس  صم

ىِارت صم  ٌیـث. صم آٌِا و فِو ةؼای کّقف و ىـائم ةا ىّازَِ زؽ چیؽی زٌغگْ  و ىفِّم اؿث

ؾٍّان وؿیهَ ىفیغی ةؼای ىلاةهَ ةا  ث کَ ةَاؿ اىؼوز زٌغگْ در راُاكا ُای   ىِارت زيهَ ىـئهَ از

ةـیاری از ىكکالت ىّكؿیحی و در ٌحیسَ صفغ و ارجلای اٌـسام قعنیحی فؼد  ىّرد جّزَ ةّده 

 ؿازگاری و آىغن (. ةٍاةؼایً کٍار1384انهِی   ٌـب و آیث اؿث )ىؿعؼی  ؿهعاٌی  ىّؿّی

 کَ اؿث قعنی ةیً ىـائم  صم ُای تاز ىِار ایىسيّؾَ   ىـحهؽم ازحياع ىضیط ةا آىیؽ ىّفلیث

 قٍاظحی -رفحاری فؼایٍغ یک ةؼ ىـئهَ ؾتارت ةِحؼ  صم ةَ کؼد. گیؼیاٌغازه راصحی ةَ را آٌِا جّانٌيی

 اصحيال آورد وىی دار فؼاُوو ىـئهَ ىكکم ىّكؿیث یک ةؼای را ىؤدؼ ةانلّه ُایپاؿط کَ دارد دالنث

 را ىـئهَ واكؽ  آىّزش صم دُغ. درىی افؽایف ىحؿغد ُایپاؿط ىیان از را پاؿط ىؤدؼجؼیً اٌحعاب

 ظیف در ىؤدؼ ىلاةهَ افؽایف اصحيال ٌحیسَ در یادگیؼی و رقغ ةؼای فؼد ةَ کيک فؼایٍغ جّانىی

 (.2007  2کؼد )ىانّف  جّرؿحیٍـّ و قات جؿؼیف ُاىّكؿیث از وؿیؿی

 ُای ُغفيٍغاٌَظط ىكی ىّزب و اؿث ؿازگار و ىكکم ةؼ ىحيؼکؽ ىلاةهَ از ٌّؾی ىـئهَ صم

 ٌيّده  جّنیغ را ُای ىعحهفصم راه و کؼده جؿؼیف را ىـئهَ آن  یوؿیهَ ةَ افؼاد کَ قّدىی ظامی

                                                           
1. Sadock & Sadock 

2. Malouff, Thorsteinsson & Schutte 
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 ةغان کَ اؿث درىاٌی روش ىـئهَ صم آىّزش دٍُغ.ىی اٌسام را صم راه یک و کؼده گیؼیجنيیو

 ُایىّكؿیث ةا آىغن کٍار ةؼای دظّ ىؤدؼ ُای قٍاظحی ىِارت ىسيّؾَ از جا آىّزدىی فؼد ظؼیق

 ةا ىّازَِ ةؼای اةؽاری صکو در جّاٌغىی ىـئهَ صم کٍغ. رویکؼد اؿحفاده آفؼیًىكکم فؼدی ةیً

 و قایـحای و اؿحلالل چّن ؾتاراجی ةا اغهب ىـئهَ صم ةاقغ. آٌِا صم ىّكؿیحی و ىكکالت از ةـیاری

 در ٌاجّاٌی ةا ُيؼاه افؼاد زٌغگی در رزافكا رویغادُای قّد کَ وكّعىی ٌفؾ جّمیف ةَ اؾحياد

 صم كتهی ىكکالت جٍِا ٌَ و قغه غیؼىؤدؼ ایىلاةهَ راُتؼدُای ةَ ىٍسؼ صم ىـئهَ ُایىِارت

ةیاٌاؼ  ةـیاری ُایٌحایر پژوُف آورد کَىی پیف ٌیؽ زغیغی ىـائم و ىكکالت قّد  ةهکَ ٌيی

 اؿث ُیساٌی وی و زـياٌی ؿالىث ةا آدىی زٌغگی فكارزای رویغادُای جؿغاد ةیً پایغار ایراةعَ

  ؛ جؼزيَ ةؼاٍُی و ُيکاران(.2002  1)اجکیٍـّن  اجکیٍـّن و ُیهاارد

افؼاد  و اؿث زیادی ُيیكای و روزىؼه و ىكکالت ىـائم دارای ظتیؿی ظّر ةَ زٌغگی کَ آٌسا از

 ىـائم افؼاد ةا قٌّغ کَىی ؾخةا ازحٍاب کَ اناُّای رؿغىی ٌؼؼ ةَ و ٌغارٌغ آٌِا ةا ىلاةهَ زؽ ایچاره

دیاؼ   ؿّی از قٌّغ.ىی ةیكحؼ و قغه اٌتاقحَ آٌِا صم ٌكغه ىكکالت دنیم  ُيیً ةَ و ٌكٌّغ درگیؼ

 ٌیؽ ىـئهَ صم در اؾحياد و جلؼب ُيچّن ظالكیث  ىفیغی اناُّای ٌّزّاٌان از کو اؿحفاده ىیؽان

 افؽایف ایً و گؼدیغه اٌتاقحَ ُو ِا رویآٌ روزىؼه درقث و ریؽ ىـائم و ىكکالت کَ قّدىی ةاؾخ

 ماصتان اىؼوز  ٌّزّاٌان ایٍکَ ةَ جّزَ گؼدد. ةا ىٍسؼ ةَ کاُف ؿالىث رواٌی در آٌان ىی ىكکالت 

 ادؼاجی آیٍغه ُایٌـم و فؼدا زاىؿَ ةیياری و ؿالىحی آٌان در ةیياری و ؿالىحی ُـحٍغ  زاىؿَ آیٍغه

ىـئهَ از ظؼیق  اؿث زِث جسِیؽ آٌِا ةَ راُتؼدُای صم مةٍاةؼایً  الز داقث؛ ظّاُغ جّزَ كاةم

 (. 1398ای و اةؼاُیيی  آةادی  زُؼهپّر  فحّ ُایی جالش کؼد )ةؼزگؼ  ةّؿحاٌیچٍیً آىّزش

فؼدی اؿث  آىّزان داقحَ ةاقٍغ  ىِارت ةیًةایـث داٌفاز ظؼفی  ٌّع دیاؼی از ىِارجی کَ ىی

فؼدی و فؼایٍغ ارجتاط قٌّغ؛ یؿٍی فؼایٍغی  ُای ةیًرگیؼ جؿاىمجّاٌٍغ دکَ ةَ واؿعَ آٌِا افؼاد ىی

ُای کالىی و غیؼکالىی کَ افؼاد در ظی آن  اظالؾات  افکار و اصـاؿات ظّد را از ظؼیق ىتادنَ پیام

ُای ىؼةّط ُای فؼؾی یا ظؼده ىِارتُا ىكحيم ةؼ ىِارت گػارٌغ. ایً ىِارتةا یکغیاؼ در ىیان ىی

ةیٍف ٌـتث »   «4گّش دادن»  «3ُادُی ةَ ُیسان ٌؼو»  «2ی کالىی و غیؼکالىیُادرك پیام»ةَ 

ُای ازحياؾی را جكکیم ارتاؿث کَ اؿاس ىِ« 6كاظؿیث در ارجتاط» و « 5ةَ فؼایٍغ ارجتاط

 ةؼای فؼدیةیً (. از ُيیً رو  رواةط2012  8اؿحیٌّؽ و ؛ ىیالر2004  7)ُاریسی و دیکـّندُغ ىی

 از اغهب یکی ؼدی رفةیً الترىكک دارای ؼادراف ةؼای و اؿث اداشرپ و ػترن ؼظی  ىٍتؽرة

                                                           
1. Atkinson & Hilgard 

2. understanding verbal and nonverbal messages  

3 . emotion regulation  
4. listening  

5. being aware of communication process  

6 . assertiveness 
7. Harigie & Dickson  

8 . Millar & Stevens 
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قٌّغ. ىی ىّازَ آن ةا روزاٌَ ةَ مّرت کَ رودىی قيار ةَ زااؿحؼس ؾّاىم جؼیً کٍٍغه ٌاراصث

 از ؾيهکؼد و قّدىی قعنی پؼیكاٌی ةَ ىٍسؼ کَ اؿث ایظنینَ فؼدی ةیًىكکالت  کَ ظّری ةَ

 ُایٌاراصحی و اظحالالت دوام ىِيی در ٌلف و کٍغىی زهّگیؼی حياؾیاز رواةط در فؼد ىٍاؿب

و  اؿث ةؼظّردار ةیكحؼی اُيیث از ٌّزّاٌی دوره ایٍکَ ةَ ةا جّزَ دارد؛ ةٍاةؼایً قٍاظحی روان

 ةَ راُکارُایی از اؿحفاده ةا دارد جا ضؼورت نػا گؼدد؛ ٌاؿانو رواةط ةاؾخ جّاٌغ ىی فؼدیةیً ىكکالت

 فؼدیةیً رواةط ةِتّد در جّاٌغىی کَ ُاییروش از قّد؛ یکی پؼداظحَ كکالتى ایً کاُف

کهیتؼ  فؼیغ  ىنؼآةادی و ةاقغ )صتیتیىضّر ىیصم ةاقغ  درىان کّجاه ىغت راه آىّزان ىؤدؼ داٌف

در ایً زىیٍَ و در  کَ اىؼوزه ُایییا درىان از راُکارُا رو  یکی (. از ای1398ًظـؼوقاُی   ةِادری

 افؽایف صال آىّزان درفؼدی داٌف ِث صم ىكکالت ىؼةّط ةَ جّاٌایی صم ىـئهَ و رواةط ةیًز

 صم راه جؿییً و جكعیل ىذتث  ٌلاط روی ةؼ اؿث ک1َىضّر صم راه ىغت کّجاه از درىان اؿث  اؿحفاده

 جأکیغ افؼاد  جؼزیضی دیغگاه زـحسّی و ٌاگّار در رظغادُای اؿحذٍا یافحً ىكکالت  زای ةَ

 ةَ کَ اؿث ؿازٌغه و كّی رویکؼد یک ىغت کّجاه ىضّر صم راه (. درىان2013 2ٌیم)ىککٍغ یى

 جیییؼ و ظّد زٌغگی ارجلای زِث ظالق ُایصم راه جّؿؿَ ةؼای ایً جّاٌایی از افؼاد آن  واؿعَ

 ةؼ ّرىض صم راه ىغت کّجاه درىان کٍٍغ. اؿاؿاً ىی اؿحفاده رفحاری جیییؼات ؿازیپیاده و ةیٍی زِان

 دٍُغ. رویکؼد جیییؼ را ىيکً ُایصم راه و ىكکالجكان ىؼازؿان از درك کَ اؿث اؿحّار فؼض ایً

 صم را ىـائهكان چاٌَّ ایٍکَ و ىؼازؿان ةا ظؼیق مضتث از را جیییؼ ایً ىضّر صم راه ىغت کّجاه

 ىضـّب ادهآى و ظّدرُتؼ فؼد یک ؾٍّان ةَ را ىؼازؽ آورد و ایً درىان  ُؼىی وزّد ةَ کٍٍغ 

 ةاؾخ ُاجفاوت ةاقغ. ایًىی دارا را فؼدی ةَ ىٍضنؼ ُایویژگی و دروٌی اىحیازات کٍغ  فؼدی کَ ىی

 (.2010 3کٍغ )ور اكغام ظّد ویژة ُایصم راه یافحً ةؼای ىؼزؽ ةحّاٌغ ُؼ قّدىی

ُایی ٌاییکارگیؼی ٌلاط كّت و جّاىضّر  ىتحٍی ةؼ ةَ صم ةَ ؾتارت دیاؼ  ىكاوره کّجاه ىغت راه

(. ىكاوره 1999  4)دیّیؾ و آزةّرنىؼازؽ اؿث کَ ةَ وضّ  ةا قیّه ىغارس ُياٍُای دارد 

کٍغ  ُا ارائَ ىیُا و آقفحایُای ىذتث زایاؽیً ةیكحؼی را ةؼای کاُف رٌرصمىضّر  راه صم راه

قّد  آن ىی درصانی کَ در قیّه ؿٍحی صم ىـئهَ امّالً ةؼ آٌچَ کَ ةغ اؿث و ظتیؿی ٌیـث جأکیغ

ٍغ و ةَ صػف آن ىتادرت کٍ کٍٍغ  روی آن جكعیل گػاقحَ  ةؼ آن غهتَ ىیرا دٌتال ىی

 ؿال ظّل چٍغ در ىضّر صم راه ىغت کّجاه (. درىان1984  6ٌلم از دقیؽر ؛ ة1993َ  5)ٌاٌانیورزٌغ ىی

 ُؼ کَ ازؽىؼ دیغگاه ةَ اصحؼاىف درىان و ةَ واةـحَ ؿؼیؽ جیییؼات ةؼ جأکیغش ظاظؼ ةَ گػقحَ ؿال

(. 2005  7وِل اؿث )رات آورده دؿثةَ زیادی ىضتّةیث ؿالىحی ؿازگارٌغ  از ىؼاكتث فهـفَ ةا دو
                                                           
1. short-term solution-based therapy 

2. McNeill 
3.  Wehr 

4. Davis, T. & Osborn, C.J 

5. Nunnally, D. 
6. Deshazer 

7- Rothwell  
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ؿازد جا ةؼ اؿاس آٌچَ کَ آىّزان را درگیؼ در ٌّؾی کّقف ُيیاراٌَ ىیىضّر  داٌف صم ىكاوره راه

ُای ىيکً صم ةَ ایساد راه ای آٌِا کارایی داقحَ و دارد و یا ظّاُغ داقثدر گػقحَ  صال و آیٍغه ةؼ

گیؼد  ةٍغی زىان مّرت ىیُای زىاٌی و ؿِيیَةپؼدازٌغ. ایً قیّه کَ در چارچّب صـاؿیث

ُا  ٌلاط كّت  اؿحؿغادُا و رویکؼدی ىتحٍی ةؼ کارداٌی و قایـحای اؿث کَ در آن ةَ جّاٌایی

قّد )دیّیؾ و آزةّرن  یآىّزان اونّیث داده و در زِث پیكؼفث آٌِا اكغام ىُای داٌفقایـحای

1999 .) 

 در جیییؼ را ةؼای الزم ُایظالكیث و ُاىؼازؿان  قایـحای کَ اؿث ىؿحلغ درىاٌی روش ایً

 ىعنّماً  و ةّده ٌاپػیؼ ازحٍاب دگؼگٌّی  اىؼی و جیییؼ ىضّر  صم راه دیغگاه اؿاس ةؼ ظّد دارٌغ. درون

 اصحيال جیییؼ کَ اؿث ىـائهی روی ةؼ جيؼکؽ رىان د ٌّع ایً در اؿث؛ نػا پػیؼ اىکان ؿازٌغه جیییؼات

کؼده  پیغا قِؼت اىیغواری ىكاوره ةَ ىضّر صم راه درىان کَ اؿث ؾهث ُيیً دارد. ةَ وزّد ُاآن در

درمغ گؽارش قغه  80ُا در ىؼاکؽ ىكاوره  ةاالی کَ ٌؼخ ةؼرؿی ىّفلیث ایً ٌّع از آىّزش

 (. 2012  1اؿث)دیساٌ  و ةؼگ

ىضّر ةؼ جّاٌایی صم دٌتال ةؼرؿی ادؼةعكی درىان کّجاه ىغت راهصاضؼ ةَصال  پژوُف 

گٌَّ کَ در  ةاقغ و ُيان آىّزان ىحّؿعَ دظحؼ در قِؼ ُيغان ىی فؼدی داٌفىـئهَ و رواةط ةیً صم

آىّزاٌی کَ چٍیً ىكکالجی در ةعف جّاٌایی داٌف ایٍکَ ةَ جّزَ ىتاصخ فّق گفحَ قغ  ةا

 اضعؼاب را و پػیؼش ؾغم ازحياؾی  اٌؽوای غانتاً  فؼدی ظّد و ُيـاالن دارٌغ ىـئهَ و رواةط ةیً صم

ایساد  ةَ ىٍسؼ و ؿاظحَ درگیؼ را افؼاد رفحاری و ؾاظفی قٍاظحی  ُایواکٍف و کٍٍغىی جسؼةَ

دُغ  نیکً پژوُكاؼان صّزه ىی كؼار جأدیؼ جضث را آٌِا زٌغگی ؿؼاؿؼ و قّدىی فؼد در اضعؼاب

ُایی اؿث کَ ةا جّزَ ةَ اٌغ کَ قاُغ ایً ىغؾا  پژوُفً ىِو را درك کؼدهآىّزش ٌیؽ ای

 ای و اةؼاُیيیآةادی  زُؼهپّر  فحّ ُرای ىؼةّظَ اٌسام پػیؼفحَ اؿث. از زيهَ ةؼزگؼ  ةّؿحاٌی ىغل

فؼدی و اضعؼاب ةؼ رواةط ةیً ىضّر صم راه ىغت کّجاه ( در پژوُف ظّد کَ ةَ جأدیؼ درىان1398)

 گؼوه ازحياؾی فؼدی و اضعؼابرواةط ةیً ٌيؼات ن پؼداظحَ ةّدٌغ  ٌحیسَ گؼفحٍغ کَ ىیاٌایًٌّزٌّا

کاُف  در ىؽةّر  درىان ةٍاةؼایً  اؿث؛ کؼده پیغا ىؿٍاداری جفاوت کٍحؼل  گؼوه ٌـتث ةَ آزىایف

آةادی کهیتؼ  فؼیغ  ىنؼ اؿث. صتیتی ةّده ىؤدؼ فؼدی ٌّزّاٌان ازحياؾی و جلّیث رواةط ةیً اضعؼاب

 رواةط ُای دریافث قغه از ظؼف گؼوه آزىایف ةؼ( دریافحٍغ آىّزش1397ظـؼوقاُی )و ةِادری

فؼدی آٌان قغه اؿث. ةیً ىكکالت کاُف ةاؾخ جأدیؼ ىؿٍادار داقحَ و آىّزانداٌف فؼدی ةیً

 ُای ارائَ قغه( در پژوُف ظّد ةیان ٌيّدٌغ کَ آىّزش1397اصيغی ) صسازی  ةاةاظاٌی و ؿادات

فؼدی  دار ىیؽان اضعؼاب و در ٌحیسَ  ةِتّد رواةط ةیًدر ایً زىیٍَ  ىؤدؼ ةّده و ةاؾخ کاُف ىؿٍی

( در پژوُف ظّد  ٌحیسَ گؼفث جفاوت ىؿٍاداری ةیً گؼوه آزىایف و 1395افؼاد قغه اؿث. جازؼی )

ىّن رواةط ُای الزم را دریافث کؼده ةّدٌغ  در آزگؼوه گّاه وزّد داقحَ اؿث و گؼوُی کَ آىّزش

                                                           
1 .  DeJong & Berg 
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( ٌیؽ در پژوُف ظّد ةَ 1392فؼدی ٌيؼه ىعهّةی را کـب کؼدٌغ. قاکؼىی  داورٌیا و زُؼاکار )ةیً

ُای گؼوه ىّرد ىعانؿَ  جأدیؼ ىؿٍاداری ُا و اؿحؼسایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ایً درىان ةؼ کاُف جٍف

کّجاه  درىان ادؼةعكی َة پژوُكی ( در2018)1  ةؼوك و آکیًداقحَ اؿث. در ظارج از ایؼان ٌیؽ کیو

ُای ازحياؾی پؼداظحٍغ کَ ٌحایر ٌكان داد گؼوه آزىایف  ٌيؼه ةِحؼی را آؿیب ةؼ ىغار صم راه ىغت

 درىان ( در پژوُكی کَ ةَ ةؼرؿی جأدیؼ2015)2آزىّن از ظّد گؽارش ٌيّدٌغ. ٌیکّالس در پؾ

اظحَ ةّد ٌحیسَ گؼفث جفاوت زةان پؼد نکٍث و ٌّزّاٌان دارای کّدکان ةؼ ىغتکّجاه ىضّر صم راه

 پژوُكی در (2013)3ایّاٌؽ و ىؿٍاداری ةیً ٌيؼه گؼوه آزىایف و گؼوه گّاه وزّد داقحَ اؿث. ایّاٌؽ

ةانیٍی   ُایکَ در ىّكؿیث کؼدٌغ ةیان داٌكسّیان روان ؿالىثةؼ  ىغارصم درىان راه جأدیؼ ةا ؾٍّان

و ُيکاران  4یف داقحَ اؿث. ىعانؿَ ىهسیًٍُای ارائَ قغه جأدیؼ ىعهّةی ةؼ گؼوه آزىاآىّزش

اظحالالت  ةِتّد در ىضّر صم راه ىغت کّجاه ( در پژوُكی ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ درىان2012)

( در پژوُف ظّد ةَ کارایی 1997)5اؿث. ؿیاؼام ةّده ىؤدؼ آىّزان فؼدی داٌف و رواةط ةیً اضعؼاب

رفحار ضغازحياؾی در ٌّزّاٌان اقاره ٌيّد و ٌكان داد ىضّر ةؼ ةِتّد رفحارُا و کاُف  صم ىكاوره راه

جضهیم ٌِایی ىؤیغ ایً ٌکحَ اؿث کَ گؼوه آزىایف در صم ىكکالت  پیكؼفث زیادی داقحٍغ و ةَ 

جّان گفث ُا ىیةٍغی از ایً پیكیٍَُای ظّد اؾحياد ٌكان دادٌغ. ةٍاةؼایً  در یک زيؽجّاٌایی

آىّزان در زىیٍَ جّاٌایی ىكکالت داٌف ىضّر ةؼ صم اهجأدیؼات درىان کّجاه ىغت ر قٍاؿایی

اؿث. ةا ایً جّمیف  ٌّآوری  ةؼظّردار ةـیاری ضؼورت و اُيیث فؼدی از ىـئهَ و رواةط ةیً صم

 ىغت کّجاه ىضّر صم راه جأدیؼ ىكاوره داظهی  ُایپژوُف از یک ُیچ پژوُف صاضؼ در ایً اؿث کَ

اٌغ. ةؼ ٌکؼده ظّر ُيؽىان ةؼرؿیآىّزان دظحؼ ةَىـئهَ داٌف ىكکالت ةیً فؼدی و جّاٌایی صم ةؼ را

ىضّر ةؼ صم ىغت راه اؿث کَ درىان کّجاهایً اؿاس  ایً پژوُف ةَ دٌتال پاؿط دادن ةَ ایً ؿؤال 

و فؼضیَ پژوُف ُو ایً  آىّزان  چَ جأدیؼی داقحَ اؿث؟ فؼدی داٌفىـئهَ و رواةط ةیًجّاٌایی صم

آىّزان  ىؤدؼ  فؼدی داٌفىـئهَ و رواةط ةیًىضّر ةؼ جّاٌایی صم صم غت راهى آىّزش کّجاهاؿث کَ 

 ةاقغ.ىی

 

 ضىبسی ريش

زاىؿَ آىاری  اؿث.  کٍحؼل گؼوه ةا آزىّنپؾ -آزىّنپیف ظؼ  و آزىایكی ٌیيَ ٌّع از صاضؼ پژوُف

ةاقغ ىی 1398-99آىّزان دظحؼ دوره دوم ىحّؿعَ قِؼ جتؼیؽ در ؿال جضنیهی قاىم کهیۀ داٌف

ای  ٌاصیَ ؿَ  اٌحعاب و مّرت جنادفی ظّقَ کَ از ةیً ٌّاصی آىّزش و پؼورش قِؼ جتؼیؽ  ةَ
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 ةَ ؼازؿَى ؿپؾ از ةیً ىغارس ٌاصیَ ىؽةّر  یک ىغرؿَ ٌیؽ ةَ مّرت جنادفی اٌحعاب گؼدیغ. ةا

ایً  از دؿحؼس اٌحعاب قغٌغ. در ٌيٌّۀ مّرت ةَ آٌِا ٌفؼ از 30ىاُیث پژوُف   اُغاف ةیان و ىغرؿَ

 كؼار گؼفحٍغ. ٌفؼ در گؼوه کٍحؼل 15و  آزىایف گؼوه در جنادفی مّرت ةَ ٌفؼ 15ىیان  

ىـئهَ کـیغی و اةؽارُای الزم ةؼای پژوُف صاضؼ ؾتارت ةّدٌغ از: پؼؿكٍاىَ صم 

 (. اةؽار اول  جّؿط2001)2فؼدی ؿیام  اؿيیث و ىاؿکا( و پؼؿكٍاىَ رواةط ةی1996ً)1الٌ 

 پؼؿف دارد کَ قف گّیۀ 24( ؿاظحَ قغه اؿث. ایً پؼؿكٍاىَ 1996)الٌ   و کـیغی

ُای ایً ؿٍسغ. پؼؿفدرىاٌغگی  ىِارگؼی  ظالكیث  اؾحياد  ؿتک ازحٍاب و ؿتک گؼایف را ىی

دٍُغه  در ةؼاةؼ ُؼ  قٌّغ. پاؿطپاؿط داده ىی« داٌوٌيی»و « ظیؼ»  « هَة»ُای ىلیاس ةا گؽیٍَ

ىّافلث یا  -کٍغُای ظاص ةیان ىی کَ قیّه واکٍف وی را در ةؼاةؼ ىـائم و ىّكؿیث -پؼؿف 

( ٌیؽ 2001) فؼدی ؿیام  اؿيیث و ىاؿکادُغ. پؼؿكٍاىَ رواةط ةیًىی  ىعانفث ظّد را ٌكان

گػاری  ٌيؼه  نیکؼت ایگؽیٍَ 6 ظیف یک در ؿؤال ُؼ ةَ ُاآزىّدٌی طپاؿ کَ ةّدؿؤال 16صاوی 

ن ةِؼه ااز روایی ىضحّایی از ظؼیق ىحعنن در اداىَ ةؼای جؿییً روایی اةؽارُای ىؼةّظَقغه اؿث. 

 . ىضاؿتَ گؼدیغ 89/0و  91/0گؼفحَ قغ. پایایی ٌیؽ ةا اؿحفاده از آنفای کؼوٌتاخ ةَ جؼجیب 

 روش ازؼا:

 و ُاچارچّب جؿییً گؼوه؛ كّاؾغ ةیان درىاٌاؼ؛ ةا و ُو ةا گؼوه آزىّن؛ آقٍایی پیف ازؼای اول: زهـَ

 ىضّر صم راه ىغت کّجاه درىان کهی امّل ةیان

 در قؼکث از را ظّد ٌؼؼ ىّرد ُایُغف ةؿغ زهـَ ةؼای قغٌغ ىّػف کٍٍغگان جکهیف: قؼکث

 ظّاُغ ایساد گؼوه در کَ ةاقغ جیییؼاجی ةَ کؽىحيؼ ةایغ اُغاف ایً ةیاورٌغ. ةَ گؼوه و ٌّقحَ زهـات

 قغ. 

 و ىهيّس ىؿیً  ىذتث  مّرجی ةَ را ظّد ُایُغف ةحّاٌٍغ جا کٍٍغگان قؼکث ةَ کيک :دوم زهـَ

 کٍٍغ. جغویً گیؼی اٌغازه كاةم

از  کَ را دیاؼی ُایُغف و ةؿغ  اٌحؼارات زهـَ ةؼای قغ درظّاؿث کٍٍغگان قؼکث از جکهیف:

-اٌغازه كاةم و ىهيّس دكیق   ىذتث مّرجیفؼدی دارٌغ  ةَ ُای ةیًئهَ و ةِتّد ىِارتىـ جلّیث صم

 ارائَ دٍُغ. ةؿغ زهـَ و در ٌّقحَ گیؼی

 و دارد ُای ىعحهفی وزّدىـئهَ روش ةؼای صم کَ دریاةٍغ جا کٍٍغگانقؼکث ةَ کيک ؿّم: زهـَ

 ةَ کَ ُغف از کيک  ایً ةّد دٍُغ. یییؼج ىفیغجؼ قکم ةَ را آىغه پیف ىكکالت از ظّد جهلی ةحّاٌٍغ

 کٍٍغ. جضـیً را ظّد ةحّاٌٍغ و ةؼده پی ظّد  ىٍاةؽ و ُاكاةهیث

 و ٌایؼٌغ ایؼاد ظّد از وزَ ُیچ ةَ زاری ُفحَ ظّل در کَ قغ درظّاؿث گؼوه از اؾضای جکهیف:

 ىعؼ  ؿازٌغ. زهـَ  در را آن گؽارش و کٍٍغ جضـیً را ظّد ىذتث فؿانیث ؾّض  در

                                                           
1. Cassidy & Long 

2. Siegel, Smith & Mosca 
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ىـئهَ ةَ قیّه  را در راؿحای صم ىذتث اؿحذٍائات جا کٍٍغگان قؼکث ةَ چِارم: کيک هـَز

 قغه و ایساد اىیغ آٌِا در اؿاس  ایً ةؼ و داده جكعیل فؼدی ىعهّبةعف و راةعَ ةیً رضایث

 دٍُغ. کاُف را ظّد ىكکالت صّزه ةحّاٌٍغ

 و نضؼات کٍٍغ فکؼ ةیكحؼ قغه ىعؼ  ؿؤاالت ةَ کَ قغ درظّاؿث کٍٍغگان قؼکث از جکهیف:

 زهـَ ذکؼ کٍٍغ. و در داده جكعیل را زٌغگیكان در ىذتث اؿحذٍائی

آؿا  ىؿسؽه پؼؿف از اؿحفاده ةا کٍٍغگان قؼکث کَ ىعحهفی رفحاری اناُّای زدن ةؼُو پٍسو: زهـَ

  اٌغ. کؼده ظؼاصی

 و کٍٍغ فکؼ ؽلىٍ در زهـَ در قغه ىعؼ  ؿؤال درةاره قغ درظّاؿث قؼکث کٍٍغگان جکهیف: از

 ُيؼاه داقحَ ةاقٍغ. ةؿغ  زهـَ ةؼای را ُاپاؿط

 پیغا فؼدیىـئهَ و ارجتاظات ةیً صم ةؼای دیاؼی ُایراه ایٍکَ ةؼای اؾضا ةَ قكو: کيک زهـَ

 کٍٍغ. جسؼةَ را زغیغی و اصـاؿات کؼده

 آزىّن. پؾ گیؼی  ازؼایٌحیسَ و ةٍغیُفحو: زيؽ زهـَ

آزىّن گؼوه آزىایف و کٍحؼل ةا ىیاٌایً و آزىّن و پؾآىغه در پیف دؿثُای ةَدر پایان  داده

 SPSS –25افؽار  اٌضؼاف ىؿیار جّمیف و ةَ روش جضهیم کّواریاٌؾ چٍغىحییؼی ةا اؿحفاده از ٌؼم

 جضهیم قغٌغ. 

 

 َبیبفتٍ

 50 واز افؼاد ىّرد آزىایف  در گؼوه کٍحؼل  درمغ( 50ٌفؼ ) 30ُای جّمیفی  جؿغاد ىعاةق یافحَ

درمغ ٌیؽ در گؼوه آزىایف كؼار دارٌغ کَ در صیً پژوُف  گؼوه آزىایف و کٍحؼل ةَ نضاظ پایَ 

ُا ةَ جضنیهی  ىؿغل و ؿً  ُيحاؿازی قغٌغ. نػا در اداىَ  جّمیف آىاری و ٌحایر جضهیم فؼضیَ

 جؼجیب آورده قغه اؿث. 
 گزيٌ آسمبیص ي کىتزل آسمًن  متغیزَب در پس –آسمًن  ( تًصیف آمبری ومزات پیص1جذيل)

 ىحییؼُا
 ىّكؿیث

گیؼی اٌغازه  

 گؼوه کٍحؼل گؼوه آزىایف

M SD M SD K-S Sig 

درىاٌغگی در 

 ىـئهَ صم

آزىّن پیف  60/3  183/1  27/3  486/1  862/0  448/0  

آزىّن پؾ  07/1  438/1  33/3  234/1  788/0  564/0  

 ىِارگؼی
آزىّن پیف  33/4  816/0  40/3  242/1  114/1  146/0  

آزىّن پؾ  20/2  775/0  53/3  457/1  085/1  189/0  
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 آسمًن  متغیزَب در گزيٌ آسمبیص ي کىتزل پس –آسمًن  ( تًصیف آمبری ومزات پیص1جذيل)

 ىحییؼُا
 ىّكؿیث

گیؼی اٌغازه  

 گؼوه کٍحؼل گؼوه آزىایف

M SD M SD K-S Sig 

 ؿتک ظالكیث

 

آزىّن پیف  80/1  014/1  60/1  624/0  771/0  592/0  

آزىّن پؾ  20/3  066/1  43/1  674/0  904/0  338/0  

اؾحياد در 

 ىـئهَ صم

آزىّن پیف  27/1  704/0  67/1  748/0  633/0  818/0  

آزىّن پؾ  67/2  384/1  13/2  093/1  666/0  766/0  

ؿتک ازحٍاب 

 ىـئهَ صم

آزىّن پیف  57/3  294/1  10/3  312/1  874/0  430/0  

آزىّن پؾ  69/0  779/0  07/3  143/1  052/1  217/0  

ؿتک گؼایف 

 ىـئهَ صم

آزىّن پیف  73/1  033/1  2 756/0  720/0  677/0  

آزىّن پؾ  30/3  841/0  17/3  063/1  112/1  168/0  

 فؼدی رواةط ةیً
آزىّن پیف  40/22  099/7  73/21  995/7  112/1  161/0  

آزىّن پؾ  33/39  843/12  33/20  726/6  692/0  725/0  

 

روش آىاری  ٌؼىال ةّدن جّزیؽ ىحییؼ  ُيـاٌی ىاجؼیؾ  ُایكتم از جضهیم  اةحغا ىفؼوضَ

ُا ةؼكؼار اؿث؛ ةٍاةؼایً جضهیم کّاریاٌؾ ةؼرؿی گؼدیغ کَ ٌحایر ٌكان داد ىفؼوضَ–واریاٌؾ

 ةؼاةؼی ةؿغ از فؼض (3)ُا اٌسام قغ کَ ٌحایر در زغول کّاریاٌؾ چٍغىحییؼه زِث ةؼرؿی فؼضیَ

 ُا ٌكان داده قغه اؿث. واریاٌؾ
 رگزسیًن َبیضیب َمگىی ي َبياریبوس بزابزی ( فزض2)جذيل 

 رگؼؿیّن                                                          ُایقیب ُياٍی ُاواریاٌؾ ةؼاةؼی فؼض آزىّن

 F داریىؿٍی ؿعش F آزىّن نّن ىحییؼ

 32/6 52/0 31/12 18/0 ىـئهَ جّاٌایی صم

 19/1 41/0 66/15 29/0 فؼدی رواةط ةیً
 

 و ُاظؼفَ آزىّدٌی یک ظؼ  از اؿحفاده ةا رگؼؿیّن ُایقیب ُياٍی از جضهیم ةؼرؿی از كتم

 نّن آزىّن ىعانؿَ ةا اؿحفاده از ىّرد ُایگؼوه در واةـحَ ىحییؼ ُایواریاٌؾ ةؼاةؼی ُيچٍیً

 ٌحایر اؿاس ةؼ کَ قغ صامم کّاریاٌؾ اظيیٍان آزىّن از اؿحفاده ةؼای الزم ُایفؼض پیف ؾٍّان ةَ

 ُایفؼض پیف ( ىتٍی ةؼ ةؼكؼاری=29/0P و =66/15F)( و =18/0Pو  =31/12F)نّن  آزىّن

فؼدی قؼایط ىـئهَ و رواةط ةیً ةؼای جّاٌایی صم ُاواریاٌؾ ُيـاٌی و جلؼیتی ةّدن ٌؼىال ةَ ىؼةّظَ

 و ةؼای ةؼرؿی ٌؾواریا جضهیم ٌحایر داقث. ُيچٍیً وزّد کّاریاٌؾ جضهیم آزىّن از اؿحفاده

ةؼای ُؼ دو ىحییؼ یاد قغه  =19/1F و =6F /32ىلغار  ةا رگؼؿیّن ُایقیب ُياٍی فؼض پیف
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 ىضلق ىحییؼ  دو ُؼ ةؼای ٌیؽ رگؼؿیّن ُایقیب دُغ؛ پؾ ُياٍیٌيی ٌكان را داریىؿٍی راةعَ

 قغ. ادهاؿحف کّاریاٌؾ جضهیم از ٌحایر  ةؼرؿی  زِث فّق ُایةَ یافحَ جّزَ ةا اؿث. قغه
 آسمًن آسمًن متغیزَبی پژيَص پس اس تعذیل پیص ( وتبیج تحلیل کًاریبوس چىذمتغیزٌ پس3جذيل)

 ىٍتؽ جیییؼات
ىسيّع 

 ىسػورات

درزَ 

 آزادی

ىیاٌایً 

 ىسػورات
 Fىلغار 

ؿعش 

 ىؿٍاداری

730/25 ىـئهَ درىاٌغگی در صم  1 730/25  733/11  003/0  

740/8 ىِارگؼی  1 740/8  217/6  021/0  

478/13 تک ظالكیثؿ  1 478/13  607/16  001/0  

186/6 ىـئهَ اؾحياد در صم  1 186/6  799/4  040/0  

168/17 ىـئهَ ؿتک ازحٍاب صم  1 168/17  43/19  0001/0  

906/0 ىـئهَ ؿتک گؼایف صم  1 906/0  924/0  347/0  

654/1919 فؼدی رواةط ةیً  1 654/1919  172/19  001/0  

 

آزىّن  آزىّن از روی ٌحایر پؾ قّد زىاٌی کَ ادؼ پیف( ٌكان داده ىی3ةا جّزَ ةَ ٌحایر زغول )

ُای درىاٌغگی  ىِارگؼی  ظالكیث  اؾحياد  ُا در ىؤنفَُا صػف قّد  جفاوت ةیً گؼوهىؼةّط ةَ گؼوه

درمغ( اظيیٍان  95فؼدی در ؿعش ىؿٍاداری ) ىـئهَ و رواةط ةیً در صم ىـئهَ  ؿتک ازحٍاب صم

ىـئهَ  ایً ىؿٍاداری وزّد ٌغارد؛ ةٍاةؼایً درىان  اىا در راةعَ ةا ؿتک گؼایف صمةاقغ؛ ىؿٍادار ىی

 آىّزان ىؤدؼ اؿث. فؼدی داٌف ىـئهَ و رواةط ةیًىغت ةؼ صم ىضّر کّجاه صم راه

 

 گیزیبحث ي وتیجٍ

ىـئهَ و ىضّر ةؼ جّاٌایی صمصمىغت راهةؼرؿی ىیؽان ادؼةعكی درىان کّجاه ُغف ةا صاضؼ پژوُف

آىّزان ىحّؿعَ دظحؼ قِؼ جتؼیؽ اٌسام قغ و از آٌسا کَ ُغف پژوُف صاضؼ   فؼدی داٌف رواةط ةیً

ٌؼؼان صّزه آىّزش و جتییً چٍیً ىّضّؾی ةّد  در ةعف ٌؼؼی و پیكیٍَ  ةا جکیَ ةؼ آرای ماصب

جأکیغ ةؼ  ُامّرت جضهیهی ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث. ایً چؼایی اؿحفاده از ایً پیكیٍَ رواٌكٍاؿی  ةَ

ُای ىّرد ٌؼؼ جيؼکؽ ُایی ةّد کَ ةؼ پیٌّغ ةیً چٍیً آىّزقی ةا کاُف اضعؼابآن دؿحَ پژوُف

ُای آىاری  ٌحایر جضهیهی پژوُف ةیكحؼی داقحَ ةاقغ؛ نػا ةا ؾٍایث ةؼ ایً چارچّب ٌؼؼی و آزىّن

 جضهیم از صامم یررو  ٌحاٌیؽ ةؼ ایً ىِو  مضَ گػاقحَ و فؼضیَ پژوُف را جأییغ کؼدٌغ. از ایً

 دارد  کٍحؼل  جفاوت ىؿٍاداری وزّد و آزىایف گؼوه در اظحالف ٌيؼات ىیاٌایً ةیً داد ٌكان ُا داده

 ىؿٍاداری داقحَ جأدیؼ آىّزانداٌف اضعؼاب ُا وةؼ ىیؽان جٍف ىغت کّجاه ىضّر صمراه درىان یؿٍی

فؼدی  ىـئهَ و رواةط ةیً ت ةؼ جّاٌایی صمىغ ىضّر کّجاه صم ؾتارت ةِحؼ  آىّزش درىان راه اؿث؛ یا ةَ

ُای ىػکّر  ىؿٍاداری جأدیؼ در ىّرد ؿتک گؼایف آىّزان  ىؤدؼ ةّده اؿث. اىا در ةیً ىؤنفَداٌف
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آةادی  پّر  فحّ ُای ةؼزگؼ  ةّؿحاٌیجّان ةَ ٌّؾی ةا یافحَىـئهَ جتییً ٌكغ. ایً ٌحایر را ىی صم

(؛ قاکؼىی  1395(؛  جازؼی )1398ظـؼوقاُی ) ی و ةِادری(؛ ىنؼآةاد1398ای و اةؼاُیيی )زُؼه

 ( ُيـّ داٌـث. 2015(؛ و ٌیکّالس )2018  ةؼوك و آکیً )(؛ کیو1392داورٌیا و زُؼاکار )

 زای ةَ درىان  جيؼکؽ ٌّع جّان گفث در ایًىی ىغار صم راه درىان ادؼةعكی ؾهث جتییً در

 ىغار صم راه ىكاوره دارد. وزّد آٌِا در جیییؼ کَ اصحيال اؿث ىـائهی روی ةؼ جیییؼ غیؼكاةم ُایزىیٍَ

 کيک آٌِا ةَ ُای ٌّ راه و آزىّدن یافحً ةَ آٌِا جكّیق و جکؼاری ُایصم چؼظَ راه قکـحً ةا

 ایساد ةؼای آٌِا جالش وزّد ٌغارد؛ صحی ىيکً اؿث قغت  یک ةَ ىكکم  ُيّاره دریاةٍغ جا کٍغ ىی

ایً  در جتییً ادؼةعكی ةؼ رواةط  ةؼ قّد. ؾالوه جؼ جیییؼات ةؽرگ خةاؾ ٌِایث کّچک  در جیییؼات

 ؿاظث ةَ جكّیق گفحاّ  ةَ جكّیق ىغاظهَ  ظّل در صـٍَ راةعَ جّان گفث  ایسادفؼدی ىی ةیً

 ةاؾخ ایساد زهـات  كّاٌیً از جعهف ؾغم ةؼای ؿاده كّاٌیٍی گػاقحً ؿؼزٌف و پؼُیؽ از ُا  صم راه

 ةاقغ. ایسادقغه  ىؤدؼ جیییؼات در جّاٌٍغىی کَ قغ الٌَُيغ و دوؿحاٌَ فضایی

ةؼ جّاٌایی  ىضّرصم ىغت راهکّجاه درىان ةّدن ادؼةعف ةَ جّزَ ةا گؼددىی پیكٍِاد ةٍاةؼایً 

و  کكّر در درىاٌی ىّزّد ىؼاکؽ در ظغىات ایً آىّزان فؼدی داٌف ىـئهَ و رواةط ةیً صم

 ظّل در رویکؼد ایً ادؼةعكی جؼةؼرؿی دكیق ىٍؼّرةَ یًُيچٍ قّد. ُای ىغارس اؿحفاده ىكاوره

قّد ىی پیكٍِاد قّد. گٍساٌغه ٌیؽ پیایؼی آجی  ىؼصهَ ُایگؼدد در پژوُفىی پیكٍِاد زىان 

 آن ازؼای کَ ایىـئهَ ىلایـَ قّد؛ زىیٍَ  ایً در ىّزّد رویکؼدُای ؿایؼ ةا رویکؼد ایً ادؼةعكی

 د.ٌتّ پػیؼاىکان صاضؼ  پژوُف در
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